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Moi Drodzy!
Z przyjemnością oddaję w Wasze ręce małe wsparcie kulinarne, które
może sprawić, że najbliższa Wielkanoc będzie równie pyszna,
co zdrowa :)
Wielu z nas boryka się z problemami zdrowotnymi, chorobami związanymi
z zaburzeniem metabolizmu węglowodanów, z insulinoopornością,
cukrzycą typu II i innymi. Choroby te wymagają diety i pewnego
rodzaju ograniczeń
Moje doświadczenie podpowiada mi, że dieta (skądinąd w Polsce
kojarzona z reżimem żywieniowym, często niesłusznie) nie musi
oznaczać pożegnania się na zawsze z pysznościami, jakie oferuje
nam świat. Wręcz przeciwnie - mamy możliwość odkrywania
nowych smaków i cieszenia się nimi.
I właśnie dla tych osób oraz wszystkich tych, którzy mają ochotę sprawdzić
czy zdrowe oznacza dobre, jest ta mini książeczka.
Na tych kilku stronach zawarłam moje ulubione i sprawdzone przepisy na
śniadania, przystawki, obiady czy wreszcie przepyszne ciasta. Inspirację
czerpię z książek, internetu, znajomych. Czasem modyfikuję po swojemu,
czasem jest tak pysznie, że nie ma co zmieniać.
Życzę Wam smacznych i zdrowych Świąt!
Anna Szymborska
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JAJKA NADZIEWANE PASTĄ
Z POMIDORA
I NATKI PIETRUSZKI

SKŁADNIKI
8 jajek
2 pomidory obrane ze skóry
natka pietruszki
2 ogórki konserwowe
sól, pieprz do smaku

PRZYRZĄDZANIE
Jajka gotujemy na twardo,
kroimy na pół i wydrążamy żółtka.
Z żółtek, pokrojonych drobno
pomidorów i ogórków oraz
posiekanej natki robimy pastę.
Doprawiamy solą i pieprzem
Nadziewamy wydrążone jajka.

JAJKA FASZEROWANE AWOKADO
I ZIELONYM GROSZKIEM

SKŁADNIKI

jajka ugotowane na twardo
awokado
kolendra
zielony groszek
jogurt naturalny
szczypta gałki muszkatołowej
sól, pieprz
suszona natka pietruszki

PRZYRZĄDZANIE

Żółtka łączymy z awokado, groszkiem,
posiekaną drobno kolendrą i jogurtem.
Blendujemy na gładką masę.
Doprawiamy solą i białym pieprzem.
Do jajka nakładamy farsz.
Posypujemy groszkiem dla dekoracji
i suszoną pietruszką.

JAJKA FASZEROWANE CHRZANEM
I IMBIREM

SKŁADNIKI

10 ugotowanych jajek
3 łyżki chrzanu
imbir suszony do smaku
2 łyżki majonezu
szczypta posiekanego rozmarynu
szczypta soli
szczypta pieprzu ziołowego
curry

threeolivesbrunch.com

PRZYRZĄDZANIE

Jajka gotujemy na twardo, studzimy
i obieramy. Przekrajamy na połówki,
wydrążamy żółtka i przekładamy je
do miski. Do żółtek dodajemy chrzan,
majonez, posiekany drobno świeży
rozmaryn, szczyptę soli oraz pieprzu,
odrobinę imbiru. Całość blendujemy i
masą faszerujemy jajka.
Posypujemy curry.

JAJKA NADZIEWANE PASTĄ
Z BROKUŁA

SKŁADNIKI
średni brokuł
150 g sera feta
30 g pestek słonecznika
100 g rukoli
3 łyżki musztardy rosyjskiej
sok z połowy cytryny
jajka ugotowane na twardo

PRZYRZĄDZANIE
Brokuła myjemy, dzielimy na małe
różyczki i wrzucamy do wrzątku na
ok. 3-4 minuty, tak aby był al dente.
Odcedzamy i odstawiamy do
przestygnięcia. Fetę kroimy na małe
kawałki, a słonecznik prażymy na
suchej patelni. Rukolę myjemy
i osuszamy. W misce lub blenderze
umieszczamy brokuła, fetę, rukolę,
słonecznik, musztardę i sok wyciśnięty
z połówki cytryny. Całość blendujemy
i masą faszerujemy jajka.

JAJKA FASZEROWANE
CUKINIĄ I RUKOLĄ

SKŁADNIKI
4 jajka
1 ząbek czosnku
150g cukinii
pęczek rukoli
30 g startego parmezanu
sos vinigrette
sól i pieprz

PRZYRZĄDZANIE
Jajka gotujemy na twardo, obrane
przekrawamy na połówki i wyjmujemy
z nich żółtka. Cukinię obieramy,
drobno kroimy na małe kosteczki i
podduszamy z posiekanym czosnkiem
na łyżeczce oliwy z oliwek.
Odstawiamy do ostudzenia.
Rukolę płuczemy i bardzo drobno
siekamy. Uduszoną cukinię łączymy z
rukolą, żółtkami, parmezanem, sosem
vinegret, solą i pierzem.
Połówki jajek faszerujemy
przygotowana masą.

ZIELONA SHAKSHUKA

SKŁADNIKI
4 jajka
4 gałązki selera naciowego
400 g świeżego szpinaku
kawałek sera o intensywnym
smaku, np. parmezan lub
Roquefort
2 ząbki czosnku
1 łyżeczka oleju sezamowego
papryczka chili
sól, pieprz, gałka muszkatołowa
oliwa
szczypiorek, suszone pomidory dodatki
pomidorki cherry do dekoracji

PRZYRZĄDZANIE
Na patelni rozgrzewamy oliwę,
wrzucamy pokrojony w plasterki seler
dusimy chwile do miękkości. Czosnek
drobno siekamy, dodajemy do
selera. Wrzucamy szpinak.
Jak szpinak zmięknie, doprawiamy solą,
pieprzem i odrobiną gałki. Dodajemy
olej sezamowy i papryczkę.
Mieszamy całość i robimy łyżką
wgłębienia, w które wbijamy jajka
i posypujemy pokruszonym serem.
Przykrywamy patelnię i czekamy aż
jajka się zetną.Posypujemy
szczypiorkiem.
Danie ozdabiamy pomidorkami.

JAJKA Z SOSEM POMIDOROWYM,
BAZYLIĄ
I OLIWKAMI

SKŁADNIKI
4 jajka ugotowane na twardo
6 średnich dojrzałych kolorowych
pomidorów
kilka oliwek czarnych i zielonych
2 średnie białe cebule
2 ząbki czosnku
kawałek masła
50 ml białego wina
sos sojowy
kilka gałązek świeżej bazylii
sos TABASCO
czarny pieprz

Fot: kobietamag.pl

PRZYRZĄDZANIE
Obieramy cebulę, kroimy w drobną
kostkę i szklimy na maśle. Dodajemy
posiekany czosnek. Pomidory sparzamy
we wrzątku, obieramy ze skórki
i oczyszczamy z gniazd nasiennych.
Następnie kroimy w średnią kostkę
i wrzucamy na patelnię. Podlewamy
białym winem i dusimy kilka minut.
Pod koniec smażenia dodajemy
pokrojone w plastry oliwki i posiekaną
bazylię. Doprawiamy do smaku sosem
sojowym i świeżo mielonym czarnym
pieprzem. Dla nadania ostrości
dodajemy kilka kropli Tabasco.
Jajka obieramy, kroimy na połówki
i układamy na gorącym sosie z
pomidorów. W wersji np. obiadowej
możemy podawać z puree z kalafiora.

FRITTATA ZE SZPARAGAMI
I ZIELONYM GROSZKIEM

SKŁADNIKI
200 g szparagów (ok. 1/2 pęczka)
80 g zielonego groszku (może być
mrożony, ale należy go rozmrozić)
50 g wędzonego łososia
3 jajka
ocet balsamiczny
sól i pieprz do smaku
olej rzepakowy do smażenia

PRZYRZĄDZANIE
Nagrzewamy piekarnik do 180 C.
Przygotowujemy naczynie do zapiekania
(śr. ok. 20 cm).
Szparagi myjemy i odłamujemy
końcówki. Kroimy na kawałki 3-4 cm.
Na patelni rozgrzewamy odrobinę oleju.
Wrzucamy szparagi i groszek.
Smażymy ok. 3 minuty. Pod koniec
smażenia doprawiamy kilkoma kroplami
octu balsamicznego, solą i pieprzem.
Jajka roztrzepujemy widelcem, łososia
kroimy na kawałki i dodajemy do jajek.
Wlewamy jajka na patelnię ze
szparagami i groszkiem.
Smażymy chwilę podważając jajka na
brzegach patelni. Gdy fritatta się zetnie
wstawiamy ją do nagrzanego piekarnika
na 10 minut aż się zarumieni.
Podajemy na gorąco lub zimno.

SAŁATKA ŚLEDZIOWA
Z POREM I MARYNOWANĄ
CEBULKĄ

SKŁADNIKI

PRZYRZĄDZANIE

Śledzie moczymy kilka godzin w wodzie.
1/2 kg śledzi matiasów
1/2 puszki groszku konserwowego Następnie skrapiamy z dwóch stron
1/2 puszki kukurydzy konserwowejsokiem z cytryny i kroimy na mniejsze
kawałki. Pora kroimy w plasterki,
por
1/2 słoiczka cebulki marynowanej wrzucamy do osolonego wrzątku
i gotujemy 10 minut pod przykryciem.
3 jajka
Odcedzamy. Groszek, kukurydzę
3,5 łyżki majonezu
i cebulki odsączamy z zalewy. Jajka
sok z połowy cytryny
gotujemy na twardo, obieramy i kroimy
sól
w kostkę. Wszystkie składniki
pieprz
przekładamy do miseczki. Dodajemy
majonez, sól i pieprz. Dokładnie
mieszamy.
Przygotowaną sałatkę wykładamy na
talerz. Można podać z pieczywem
gryczanym..

Fot. przyślijprzepis.pl

BŁYSKAWICZNA
SAŁATKA Z TUŃCZYKIEM

SKŁADNIKI
Sałata lodowa
Jajka ugotowane na twardo
Puszka tuńczyka w zalewie
Fasola czerwona z puszki
Kulka mozzarelli w zalewie
2 pomidory
Papryka czerwona
Kiełki fasoli
Sól i pieprz do smaku
Oliwa
Ocet balsamiczny lub musztarda

PRZYRZĄDZANIE
Sałatę rwiemy nad miską, dorzucamy
do niej fasolę (po odsączeniu),
pokrojone pomidory, paprykę,
oraz mozarelle pokrojoną w paski.
Tuńczyka odsączamy, wrzuamy do
sałaty. Doprawiamy solą i pieprzem,
wykładamy na talerz, posypujemy
kiełkami i układamy jajka, pokrojone
w ćwiartki.
Polewamy sosem z oliwy i octu
balsamicznego lub oliwy i odrobiny
musztardy.

SAŁATKA Z SOSEM
TATARSKIM I JAJKIEM

SKŁADNIKI
kilka plasterków wędzonej szynki
1 mała czerwona cebula
kilka ugotowanych jajek
przepiórczych lub kurzych
kilka marynowanych borowików
lub podgrzybków
kilka korniszonów
kilka gałązek natki pietruszki
szczypiorek

PRZYRZĄDZANIE
Plasterki szynki zwijamy i układamy
na półmisku. Dookoła układamy
pokrojone w kawałki korniszony,
połówki jajek przepiórczych lub
ćwiartki kurzych,i marynowane grzybki.
Całość obsypujemy posiekaną natką
pietruszki, szczypiorkiem i krążkami
cebuli. Podajemy z sosem tatarskim.
Przygotowanie sosu:

Składniki na sos tatarski

Żółtka ucieramy z majonezem
i musztardą. Dodajemy drobno
1½ szklanki - majonezu.
1 słoik - pieczarek marynowanych. posiekane białka, korniszony i pieczarki.
Przyprawiamy solą i pieprzem.
4 ugotowane jajka.
Dodajemy śmietanę. Całość mieszamy..
100 g - korniszonów.
1 łyżka - musztardy.
2 łyżki - kwaśnej śmietany

PASZTET Z SOCZEWICY
Z SUSZONYMI POMIDORAMI

SKŁADNIKI

PRZYRZĄDZANIE

Soczewicę gotujemy, cebulę kroimy
2/3 kubka czerwonej soczewicy
270g suszonych pomidorów w oleju w kostkę i szklimy na patelni. Sypkie
przyprawy ucieramy w moździerzu
1 cebula
i przesmażamy z cebulą ok. 2min.
olej do smażenia
Soczewicę, cebulę, czosnek i świeże
łyżeczka pieprz w ziarnach
zioła blendujemy na gładką masę.
łyżeczka kuminu
Keksówkę wykładamy papierem do
łyżeczka słodkiej papryki
pieczenia (jeśli mamy silikonową to
łyżeczka papryki wędzonej
nie musimy).
łyżeczka papryki ostrej
Pieczemy 40-50min w 180 stopniach.
łyżeczka oregano
Po ostudzeniu wyjmujemy z formy.
1/4 pęczka świeżej kolendry
czosnek 3 ząbki
sól
papier do wyłożenia formy

PASZET DROBIOWY
DO SMAROWANIA

SKŁADNIKI
400 g mięsa z udek indyka
100 g oczyszczonych wątróbek
drobiowych
50 g łyżek płatków owsianych
1 pęczek włoszczyzny
2 litr wody
sól, pieprz
liść laurowy
ziele angielskie
gałka muszkatołowa
majeranek

PRZYRZĄDZANIE
Mięso płuczemy, gotujemy wraz
z włoszczyzną, solą, zielem angielskim
i liściem laurowym przez godzinę na
małym ogniu.
Z powstałego bulionu odlewamy
niewielką ilość wody i przez około
10 minut gotujemy w niej wątróbkę.
Odlewamy jeszcze 150 ml rosołu
i gotujemy w nim do miękkości płatki
owsiane.
Przestudzone składniki dokładnie
miksujemy na jednolitą masę,
doprawiamy majerankiem, gałką
muszkatołową, solą i pieprzem do
smaku.
Masę przekładamy do słoiczków
i używamy do smarowania pieczywa.
Przechowujemy w lodówce max 7 dni.

WEGETARIAŃSKI SMALEC

SKŁADNIKI
1 puszka białek fasoli lub 1,5
szklanki ugotowanej białej fasoli
2 cebule
4 suszone śliwki
2 liście laurowe
1 ziele angielskie
1 jałowiec
1 goździk
1/2 łyżeczki majeranku
1 łyżka sosu sojowego
sól i świeżo mielony czarny pieprz
olej do smażenia

PRZYRZĄDZANIE
Cebulę siekamy w kostkę, na patelni
rozgrzewamy olej i dodajemy posiekaną
cebulkę wraz z zielem, jałowcem,
goździkiem i liśćmi laurowymi.
Smażymy na małym ogniu do czasu,
aż cebulka będzie złota.
Fasolę odcedzamy, płuczemy pod
bieżącą wodą i blendujemy z sosem
sojowym, majerankiem i 1/4 szklanki
zimnej wody. Doprawiamy solą,
pieprzem i odstawiamy. Śliwki
kroimy na małe kawałki.
Z podsmażonej cebulki wyciągamy
przyprawy, z którymi się smażyła.
Do zmiksowanej fasoli dodajemy
cebulkę oraz pokrojone śliwki,
blendując chwilę na niskich obrotach.
Składniki mają się połączyć, ale nie ma
się zrobić jednolita masa, a śliwki
i cebulka powinny być wyczuwalne.
Doprawiamy do smaku solą i pieprzem,
schładzamy w lodówce. Podajemy na
chlebie gryczanym z kiszonym ogórkiem.

WARIACJE NA TEMAT
PASTY JAJECZNEJ

SKŁADNIKI
3 jajka ugotowane na twardo
1 łyżka majonezu
1 łyżka soku z cytryny
2 łyżki posiekanego koperku
świeżo zmielony czarny pieprz
sól
OPCJE DODATKOWE
* 1 puszka tuńczyka w sosie
własnym
* pomidory suszone
* papryka czerwona
* bazylia
* koperek
* szczypiorek
*papryka ostra i kurkuma
* ogórki kiszone

PRZYRZĄDZANIE
Jajka obieramy, kroimy na kawałki
i rozgniatamy widelcem albo ścieramy
na tarce na grubych oczkach
i wkładamy do miseczki. Do jajek
dodajemy majonez i sok z cytryny
oraz pieprz. Mieszamy widelcem,
żeby dobrze się połączyły. Solimy
do smaku.

Dodajemy wybrane dodatki, mieszamy.
Podajemy z pieczywem gryczanym.

CHLEB Z KASZY GRYCZANEJ

SKŁADNIKI
500 g kaszy gryczanej niepalonej
łyżka soku z ogórków kiszonych
lub octu jabłkowego
4 łyżki siemienia lnianego
4 łyżki słonecznika
2 łyżeczki soli himalajskiej
łyżka sezamu do posypania chleba

PRZYRZĄDZANIE
Kaszę gryczaną zalewamy wodą tak,
aby ją przykryła i dodajemy sok
z ogórków lub ocet. Odstawiamy kaszę
na 24 godziny. Co jakiś czas trzeba
dolewać wody, bo kasza pęcznieje
i wchłania wodę.
Po upływie 24 godzin nadmiar
wody odlewamy - zostawiamy pół cm
wody nad kaszą i miksujemy wszystko
blenderem.
Dodajemy sól, słonecznik i siemię
lniane, mieszamy łyżką.
Keksówkę (40 cm) wykładamy
papierem do pieczenia i wylewamy
ciasto. Przykrywamy ściereczką
i zostawiamy na 8-12 godzin.
Po upływie czasu wstawiamy blaszkę
do piekarnika, włączamy piekarnik
do 200 stopni i pieczemy chleb przez
godzinę, grzanie góra-dół. Po godzinie
wyciągamy chleb z piekarnika ,
wyciągamy go z blaszki, delikatnie
zdejmujemy papier. Wstawiamy
jeszcze chleb na dużej blasze na
20 minut, a na ostatnie 5 minut
włączamy termoobieg.
Chleb studzimy na kratce.

ŻUREK NA ZAKWASIE

SKŁADNIKI
1 l wody
½ l zakwasu na żurek
7-8 suszonych grzybów
1 cebula
kilka ziaren ziela angielskiego
kilka ziaren pieprzu
3 liście laurowe
2-3 ząbki czosnku
2 łyżki tartego chrzanu
1 łyżka majeranku
Sól i pieprz do smaku

PRZYRZĄDZANIE
Grzyby moczymy przez noc. Cebulę
opalamy w miarę możliwości nad
płomieniem. Do garnka z grzybami
dodajemy przekrojoną na pół cebulę,
ziele angielskie i liście laurowe.
Całość gotujemy do chwili aż grzyby
staną się miękkie. Dodajemy zakwas
oraz ząbki czosnku. Zagotowujemy,
a następnie dodajemy tarty chrzan
i pozostałe przyprawy.
Podajemy z jajkiem, białą kiełbasą.

WIELKANOCNA ZUPA
GULASZOWA Z BIAŁĄ
KIEŁBASĄ

SKŁADNIKI
80 g cebuli, pokrojonej w ćwiartki
2 ząbki czosnku
20 g oleju
200 g boczku parzonego, w
plastrach pokrojonego na kawałki
500 g białej kiełbasy, parzonej,
bez skóry, pokrojonej na kawałki
50 g czerwonego wytrawnego wina
400 g białej fasoli z puszki z zalewą
1 kostka bulionu drobiowego
200 g wody
500 g przecieru pomidorowego,
2 liście laurowe
1 gałązka rozmarynu
1/2 łyżeczki oregano
1/2 łyżeczki tymianku
1 łyżeczka majeranku
1/2 łyżeczki pieprzu czarnego
natka pietruszki

PRZYRZĄDZANIE
Sieczemy drobno cebulę i czosnek.
Dodajemy olej i boczek i dusimy po
przykryciem około 10 minut. Dodajemy
kiełbasę, dusimy kolejne 5 od czasu
do czasu mieszając. Pilnujemy, żeby się
nie przypaliło. Dodajemy wino, fasolę
wraz z zalewą, koncentrat bulionu
drobiowego, wodę, przecier
pomidorowy, liście laurowe, rozmaryn,
oregano, tymianek, majeranek i pieprz
i gotujemy 30 minut. Gotowe.
Na talerzu dekorujemy natką pietruszki..

BIAŁA KIEŁBASA Z KARKÓWKI,
SCHABU I BOCZKU

SKŁADNIKI
1 kg karkówki bez kości
1 kg schabu bez kości
50 dag surowego boczku
50 dag słoniny
2 łyżeczki peklosoli
2 łyżeczki soli morskiej
6 czubatych łyżek majeranku
pół łyżeczki zmielonego kminku
pół łyżeczki zmielonego ziela
angielskiego
2 łyżki czosnku niedźwiedziego
8 ząbków czosnku
3 metry jelit wieprzowych
200 ml wody z dwiema kostkami
lodu
kilka kawałków sznurka
2 łyżeczki octu
pół łyżeczki smalcu
2 liście laurowe
3 łyżeczki świeżo zmielonego
pieprzu

PRZYRZĄDZANIE
Dwie godziny wcześniej jelita płuczemy
letnią wodą z solą. Następnie zalewamy
je wodą o temperaturze około 30 stopni
i pozostawiamy na godzinę.
Odlewamy wodę, uzupełniamy
ponownie, dodajemy jedną łyżeczkę
octu (dzięki temu jelita będą bardziej
przejrzyste).
Z karkówki oraz schabu wycinamy
błonki, ewentualne ścięgna i nadmiar
tłuszczu. Kroimy w średniej wielkości
kostkę i mielimy w maszynce na
najgrubszych oczkach.
Boczek razem z czosnkiem oraz słoninę
również kroimy i mielimy w maszynce
dwa razy - raz na największych
a następnie na średnich oczkach.
Do mięsa dodajemy przyprawy sól
peklowaną, sól morską, majeranek,
kminek, pieprz, ziele angielskie
i czosnek niedźwiedzi.
Do szklanki wlewamy wodę i dodajemy
kostki lodu. Mieszamy razem z całym
mięsem i wyrabiamy aż masa stanie
się kleista.
Średniej wielkości tulejkę smarujemy
odrobiną smalcu i nawlekamy ostrożnie
jelita, zwracając uwagę czy nie ma dziur...

BIAŁA KIEŁBASA Z KARKÓWKI,
SCHABU I BOCZKU cd.

Gotową kiełbasę należy parzyć
Usuwamy nadmiar powietrza
20 minut w wodzie z dodatkiem liści
dociskając tłokiem mięso (cały
laurowych w temperaturze 80 stopni
czas trzeba mocno dociskać, by
do jelit nie dostawało się powietrze).(trzeba uważać, żeby absolutnie nie
zagotować).
Zawiązujemy końcówkę.
Nadziewamy jelita masą mięsną, co Kiełbasę po sparzeniu można od razu
jeść. Można też upiec/zamrozić/
piętnaście cm zawiązujemy
odsmażyć na patelni.
sznureczkiem.

PULPETY Z BIAŁEJ KIEŁBASY
W SOSIE ŚMIETANOWO CHRZANOWYM

SKŁADNIKI
5 białych kiełbas, surowych
1 ząbek czosnku
1 łyżeczka majeranku, suszonego
1 łyżeczka lubczyku, suszonego
¾ łyżeczki pieprzu mielonego
mąka pszenna do oprószenia blatu
olej do smażenia pulpetów
50 g masła pokrojonego na kawałki
40 g chrzanu tartego
400 g śmietany 18%
1/2 łyżeczki soli

PRZYRZĄDZANIE
Kiełbasy obieramy z osłonek, kroimy
na kawałki, przekładamy do miski.
Czosnek przepuszczamy przez
wyciskarkę, dodajemy do pokrojonej
kiełbasy. Dodajemy majeranek, lubczyk
i pieprz. Mieszamy dokładnie. Z masy
mięsnej formujemy pulpety o
średnicy ok. 3 cm.
Na patelni rozgrzewamy olej
i smażymy pulpety na średniej mocy
palnika, ok. 3 min z każdej strony.
Usmażone pulpety układamy na
talerzu wyłożonym ręcznikiem
papierowym.
Do miski wkładamy roztopione masło,
dodajemy chrzan, śmietanę, sól i pieprz
i dokładnie mieszamy mikserem na
niskich obrotach.
Pulpety mieszamy z sosem i podajemy
z puree z brokuła i warzywami.

PULPETY Z INDYKA
W SOSIE KOPERKOWYM

SKŁADNIKI

PRZYRZĄDZANIE

Sieczemy drobno cebulę i czosnek.
20 - 25 g koperku świeżego
Dodajemy olej i boczek i dusimy po
100 g marchewki pokrojonej na
przykryciem około 10 minut. Dodajemy
kawałki
kiełbasę, dusimy kolejne 5 minut
200 g cebuli przekrojonej na pół
od czasu do czasu mieszając.
20 g oleju rzepakowego
Pilnujemy, żeby się nie przypaliło.
600 g udźca z indyka bez skóry
i kości pokrojonego na 3 cm kawałki Dodajemy wino, fasolę wraz z zalewą,
koncentrat bulionu drobiowego,
70 g bułki tartej
wodę, przecier pomidorowy, liście
50 g śmietany 30% tłuszczu
laurowe, rozmaryn, oregano, tymianek,
1 jajko
majeranek i pieprz i gotujemy 30 minut.
3/4 łyżeczki pieprzu
Gotowe.
2 łyżeczki soli
Sos koperkowy
780 g wody
2 kostki bulionu drobiowego
3 ziarna ziela angielskiego
3/4 łyżeczki pieprzu
1/2 łyżeczki soli
30 g mąki pszennej
150 g śmietany 30%
15 - 20 g soku z cytryny
koperek, świeży do dekoracji

Na talerzu dekorujemy natką pietruszki..

FILET Z DORSZA
W SOSIE
CYTRYNOWYM

SKŁADNIKI
1,5 łyżeczki soli plus dodatkowa
ilość do oprószenia
4 kawałki fileta z dorsza (400-500g)
pieprz
rozmaryn suszony,
60 g cebuli szalotki
20 g masła
200 g śmietany 30%
10 g ostrej musztardy
lub 10 g musztardy Dijon
10 g musztardy francuskiej
1/4 łyżeczki kurkumy
3,5 łyżki soku z cytryny
1 łyżeczka skórki z cytryny

PRZYRZĄDZANIE
Dorsza prószymy solą, pieprzem
i rozmarynem. Odstawiamy.
Szalotkę sieczemy drobno i dusimy
na maśle. Dodajemy śmietanę,
musztardę ostrą, musztardę francuską,
kurkumę i pozostałe pół łyżeczki soli
i gotujemy, uważając, żeby sos się nie
zważył. Dodajemy sok i skórkę
z cytryny i podgrzewamy.
W naczyniu do pieczenia układamy
rybę, polewamy sosem i wstawiamy
do piekarnika nagrzanego do 200
stopni na ok. 10 minut.
Podajemy ze świeżymi warzywami
i puree z brokuła.

ZAPIEKANKA
SEROWO - BROKUŁOWA

SKŁADNIKI
1 duży brokuł
1 duża cebula
masło
250 g sera typu Cheddar (lub inny
żółty)
200 ml śmietany 12%
7 jajek
ulubione przyprawy

PRZYRZĄDZANIE
Posiekaną drobno cebulę podduszamy
na maśle. Wrzucamy małe różyczki
brokuła, dolewamy odrobinę wody
i dusimy do miękkości.
W osobnym rondelku podgrzewamy
śmietanę - ma być gorąca, ale się nie
zagotować. Dorzcamy starty wczesniej
ser, przyprawy i podgrzewamy do
uzyskania jednolitej masy. Dodajemy
do brokułów i mieszamy dokładnie.
Jajka ubijamy gładziutko. Dodajemy
do masy brokułowej. Mieszamy
wszystko i wlewamy do wysmarowanej
tłuszczem formy - ok. 22x22 cm.
Pieczemy w 160 stopniach - 50 minut
(góra - dół).

PUREE Z BROKUŁA

SKŁADNIKI
1 brokuł
oliwa z oliwek
łyżka soku z cytryny
4 ząbki czosnku
sól, pieprz
garść płatków migdałowych
opcjonalnie: 15 dkg sera
z niebieską pleśnią (rokpol,
gorgonzola lub inny)

PRZYRZĄDZANIE
Brokuła płuczemy, dzielimy na
mniejsze kawałki i gotujemy w osolonej
wodzie. Odcedzamy, wody nie
wylewamy. Lekko studzimy i razem
z czosnkiem i sokiem z cytryny
blendujemy - w miarę potrzeby
dodajemy wodę z gotowania.
Doprawiamy do smaku. W wersji
z serem do brokuła dodajemy ser
i blendujemy.
Płatki migdałowe prażymy na patelni,
posypujemy nimi puree i skrapiamy
oliwą.

WYTRAWNY SERNIK
Z PESTO

SKŁADNIKI

PRZYRZĄDZANIE

Pesto ziołowe

Pesto ziołowe

60 g orzechów włoskich łuskanych
150 g salami
80 g parmezanu
2 ząbki czosnku
10 garści świeżej bazylii
2 gałązki świeżego rozmarynu
garść świeżego tymianku
4 łyżki oliwy z oliwek
pół łyżeczki soli
pół łyżeczki pieprzu

Orzechy rozdrabniamy blenderem,
salami drobno siekamy. Parmezan
ścieramy na drobnej tarce. Dodajemy
czosnek, bazylię, rozmaryn, tymianek,
oliwę, sól i pieprz i całość blendujemy.

Sernik
masło do natłuszczenia formy
4 jajka
1 kg twarogu półtłustego
5 łyżek śmietany 30%
100 g sera ricotta
1 łyżeczka soli
pół czerwonej cebuli
30 g czarnych oliwek, bez pestek
10 pieczarek marynowanych

Sernik
Rozgrzewamy piekarnik do temp. 180°C.
Tortownicę (Ø 25 cm) wykładamy
odpowiednio dociętym krążkiem
papieru do pieczenia, natłuszczamy
masłem dno i brzegi tortownicy.
Obsypujemy tortownicę
rozdrobnionymi wcześniej orzechami,
odstawiamy.
Ciąg dalszy na następnej stronie...

WYTRAWNY SERNIK
Z PESTO c.d.

Przekładamy kolejną 1/3 masy,
Białka oddzielamy od żółtek.
Ubijamy pianę z białek i odstawiamykolejną 1/3 pesto, ponownie
wykonujemy marmurkowy wzór,
do lodówki.
następnie przekładamy pozostałą część
Twaróg mielimy, dodajemy
śmietanę. Dodajemy rozdrobnione masy sernikowej i pozostałą część
salami, żółtka, ricottę i sól i całość pesto i wykonujemy marmurkowy wzór.
Pieczemy 50-60 min (180°C).
wymieszamy. Dodajemy pianę
Sernik wyjmujemy z piekarnika,
z białek i delikatnie mieszamy.
odstawiamy do całkowitego ostudzenia.
Do wcześniej przygotowanej
tortownicy przekładamy 1/3 masy
Cebulę, oliwki, marynowane pieczarki
sernikowej, układamy na niej
drobno sieczemy i mieszamy.
1/3 wcześniej przygotowanego
pesto, następnie rozprowadzamy Przekładamy na wierzch sernika
i rozprowadzamy równomiernie.
łyżką w taki sposób, aby powstał
marmurkowy wzór.

SERNIK “WIEDEŃSKI”

SKŁADNIKI
1 kg sera białego tłustego
10 jajek
200 g miękkiego masła
40 g mąki kokosowej
opcjonalnie ksylitol - 3 łyżki

PRZYRZĄDZANIE
Wszystkie składniki miksujemy.
Można osobno białko na pianę,
pozostałe osobno i potem delikatnie
wymieszać.
Pieczemy w tortownicy 25 cm,
wysmarowanej tłuszczem lub
wyłożonej papierem około 60-70 minut
w temp. 170 stopni w opcji góra dół.
Jeśli w trakcie pieczenia za bardzo
się przyrumieni to zmieniamy na dół.
Sprawdzamy patyczkiem czy ciasto
jest gotowe i ewentualnie dopiec.

SERNIK POMARAŃCZOWY

SKŁADNIKI
1000 g półtłustego twarogu
zmielonego przynajmniej
dwukrotnie lub dobrego twarogu
sernikowego
200 g śmietany kremówki 30 %
150 g ksylitolu
5 dużych jajek
50 g budyniu waniliowego lub
skrobi ziemniaczanej
3 duże pomarańcze

PRZYRZĄDZANIE
Pomarańcze myjemy i dokładnie
szorujemy szczoteczką. Ścieramy
z nich skórkę i wyciskamy sok.
Jajka lekko roztrzepujemy ze śmietaną
i cukrem. Dodajemy proszek budyniowy
i ser. Mieszamy. Dodajemy sok i skórkę
z pomarańczy. Całość dokładnie
mieszamy do połączenia się składników.
Masę serową przelewamy do
wysmarowanej tłuszczem tortownicy.
Piekarnik rozgrzewamy do temperatury
150°C. Pieczemy sernik przez
2 godziny w kąpieli wodnej
(dzięki temu nie powinien
pękać).
Po upieczeniu uchylamy
drzwiczki piekarnika
i pozostawiamy sernik
do wystudzenia.

CIASTO Z POMARAŃCZY

SKŁADNIKI
3 całe nieobrane pomarańcze
o cienkiej skórce
2 łyżki ksylitolu
9 jajek
szczypta soli

PRZYRZĄDZANIE
Pomarańcze sparzamy i zalewamy
wrzątkiem. Wymieniamy wrzątek ze
3-4 razy, żeby pozbyć się goryczki.
Niech 2 godziny poleżą w ostatniej
wodzie pod przykryciem.
Po tym czasie kroimy pomarańcze
w kawałki i blendujemy na papkę.
Ubijamy na sztywno pianę z białek ze
szczyptą soli. Do piany po łyżce
wrzucamy zblendowane pomarańcze,
żółtka, ksylitol. Delikatnie mieszamy.
Do wysmarowanej
tłuszczem formy
wlewamy ciasto.
I do piekarnika na
180 stopni z
termoobiegiem
na 45 minut.

MAZUREK
Z MASĄ ŚMIETANOWĄ
I GRANATEM

SKŁADNIKI
Ciasto :
10 łyżek mąki kokosowej ( 80g)
4 łyżki oleju kokosowego ( 18 g)
8 jajek
3 łyżki ksylitolu
Masa:
pół litra śmietany 30%
1/3 szklanki ksylitolu
pół szklanki wody
3 łyżeczki żelatyny lub agar-agar
lub pektyny
granat do dekoracji

PRZYRZĄDZANIE
Składniki na ciasto blendujemy
i wykładamy na natłuszczoną blaszkę.
Brzegi ciasta „podwyższamy”.
Pieczemy w 180 stopniach przez
ok. 20 minut. Studzimy.
Żelatynę moczymy w niewielkiej ilości
wody, a następnie zalewamy gorąca
wodą do połowy szklanki. Studzimy.
Śmietanę ubijamy na wysokich obrotach
na puch. Dodajemy ksylitol
i wystudzoną żelatynę. Miksujemy.
Wystudzone ciasto przekładamy kremem
i posypujemy kulkami granata.

BABKA
HERBACIANA

SKŁADNIKI
1 szklanka mąki kokosowej
1 łyżka proszku do pieczenia
1 łyżka cynamonu
1 łyżeczka soli
1 szklanka ksylitolu
8 jaj
1 szklanka herbaty owocowej
zaparzonej z 5 saszetek
1/2 szklanki oleju kokosowego

PRZYRZĄDZANIE
W misce mieszamy mąkę kokosową,
proszek do pieczenia, cynamon i sól.
W drugiej misce mieszamy ksylitol,
płynny olej kokosowy, herbatę i jajka.
Miksujemy do połączenia składników.
Dorzucamy suche składniki z drugiej
miski i ponownie miksujemy.
Czekamy 5 minut i miksujemy ostatni
raz krótko.
Ciasto przelewamy do dobrze
natłuszczonej formy i pieczemy
około 60 minut w 170°C bez
termoobiegu. Pod koniec pieczenia
sprawdzamy patyczkiem czy ciasto
jest gotowe.
Ciasto musi ostygnąć zanim
wyjmiemy je z foremki.
Można posypać zmielonym
ksylitolem.

PASCHA
WIELKANOCNA
Z WERSJĄ DLA DOROSŁYCH

PRZYRZĄDZANIE

SKŁADNIKI
5jajek
1 kg sera białego półtłustego
lub twarogu mielonego
250 g masła
70 g ksylitolu
50 g suszonych moreli
Do smaku:
wanilia
koniak (w wersji dla dorosłych)
rum

Masło, jajka i ser wyjmujemy
wcześniej z lodówki aby się ogrzały.
Miękkie masło ubijamy z ksylitolem
na puszysty biały krem. Wciąż ubijając
dodajemy po jednym żółtku.
Dodajemy zmielony twaróg i miksujemy
na jednolitą masę. Dodajemy
posiekane morele i delikatnie mieszamy.
Stawiamy duże sito (min. 20 cm
średnicy) na misce. Sito wyściełamy
podwójnie złożoną gazą i wkładamy
do niego masę serową. Wystające
brzegi gazy zawijamy na wierzch.
Przykrywamy talerzykiem i obciążamy.
Wstawiamy do lodówki na całą noc.
Wykładamy paschę, usuwamy gazę
i dekorujemy.
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